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M E M O R I U   T E H N I C 
privind montarea unei instalaţii 
de dezintegrare a deşeurilor 

www.ghid-gdy.ws/balboa.html  
 
I. DATE GENERALE 

– Denumirea: Instalaţie mobilă de dezintegrare a deşeurilor 
– Amplasament:  
– Proiectantul instalaţiei: BALBOA PACIFIC CORPORATION – S.U.A. 
– Beneficiarul lucrărilor: _____ în parteneriat cu S.C. GHID-G&DY S.R.L. Constanţa 
– Valoarea estimată a lucrărilor: 37 milioane USD 
– Perioada de execuţie: 6 luni 

 
II. DATE SPECIFICE PROIECTULUI 

1. Oportunitatea investiţiei: 
– Scopul investiţiei îl reprezintă dezintegrarea deşeurilor pentru neutralizarea 

lor şi valorificarea potenţialului energetic; 
– Utilitatea publică o reprezintă decongestionarea terenurilor ocupate în 

prezent pentru depozitarea deşeurilor şi reducerea substanţială a poluării atmosferei. 
 

2. Descrierea proiectului: 
Instalaţia este modulară, amplasată pe platforme mobile şi poate dezintegra 

12,5 t/zi, respectiv 520 kg/h, respectiv sub 3 t/h. 
Instalaţia se compune din: partea de alimentare, convertor termic, oxidant 

termic şi instalaţia de producere energie. 
Deşeul colectat cu autocamioane este adus şi cântărit cu un pod basculă 

pentru a avea evidenţa cantităţilor de deşeuri şi depozitat într-o mică hală sau depozit 
unde se pot acumula deşeuri pe o perioadă de 7-15 zile. 

După sortare, este împins be banda transportatoare, după care este uscat   
într-o cameră de uscare din care, cu benzi transportatoare speciale, este introdus în 
convertor, după ce este preîncălzit în prealabil pe traseu. 

În convertorul termic gunoiul este supus unei arderi pirolitice la o temperatură 
de 850-900°C, unde o parte din componentele combustibile sunt arse iar restul sunt 
gazificate, iar părţile inerte sunt evacuate sub formă de cenuşă. 
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Din convertor, gazele combustibile sunt introduse în cazanul de ardere (oxidant 
termic) unde ard complet la 1.200-1.250°C producând abur supraîncălzit şi apă caldă 
şi fierbinte. Cu aburul produs se poate produce energie electrică cu ajutorul unui grup 
turbină de abur generator electric. Circa 15-20% din căldura produsă în cazan se 
foloseşte în procesele de încălzire din instalaţie. 

Convertorul şi oxidantul termic sunt de formă cilindrică, ce au diametre de 2 m 
şi lungimi de 6 m. 

Cenuşa este inertă, nu prezintă substanţe periculoase şi poate fi utilizată la 
construcţii de drumuri, fundaţii sau poate fi depozitată în spaţii amenajate (depozite). 

Gazele arse rezultate sunt mult sub limitele admise de normele în vigoare şi nu 
sunt periculoase. 

Instalaţia este dotată cu aparatura necesară, inclusiv cu analizoare de gaze 
pentru a urmări în permanenţă emanaţiile în atmosferă. 

În total, suprafaţa necesară este de 1,2 – 1,5 ha. 
Instalaţia propriu-zisă necesită 180 m2 iar depozitul 500 m2. 
Deşeurile colectate de la populaţie au o putere calorică de 2.100 – 3.000 

KJ/kg. 
Instalaţia poate utiliza deşeurile rezultate şi din localităţi adiacente de 40.000 – 

50.000 locuitori în total (cătune, sate, comune, oraşe). 
 
III. SURSE DE POLUANŢI 

3. Nu sunt afectate apele subterane; 
4. Concentraţiile de gaze emanate în atmosferă sunt mult sub limitele admise: 

monoxid de carbon sub 1ppm, HCl sub 0,24 ppm, SO2 sub 0,2 ppm, NO2 sub 75 ppm. Nu 
apar alte substanţe în emisii. 

5. Nu se pune problema altor poluări sau poluanţi. 
 
IV. LUCRĂRI DE REFACERE 

Nu este cazul, unitatea fiind mobilă. 
 
V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI 

Aşa cum s-a arătat, instalaţia dispune de aparatura necesară pentru măsurarea 
continuă a emanaţiilor de gaze. 
 
VI. ANEXE 

– Plan de încadrare în zonă; 
– Fotografie cu instalaţia; 
– Fotografie cu situaţia actuală a terenului unde se amplasează; 
– Schema fluxului tehnologic. 
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